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Приложение на 

образователните платформи 

LearningApps и Google 

Classroom в (дистанционното) 

обучение по програмиране и 

софтуерни технологии

ЦЕЛ



ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО 

ОБУЧЕНИЕ

• “Детето се учи да се самообразова”;

• Семейството може да е мобилно и да осигури 

възможност на детето да учи навсякъде;

• Oбучаващите са осигурени с необходимите 

технически устройства за ДО;

• Не се налагат допълнителни училищни 

мероприятия като дежурства, например;

• Учителите избират от огромното количество 

интернет ресурси най-подходящите;

• “Oбучението е индивидуално, което елиминира 

необходимостта от частни уроци”;

• Според някои автори, има повече свободно време 





ПРОБЛЕМИ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

• „Изключват се всички моменти, свързани с 

индивидуалния подход”;

• Не може резултат без „твърда самодисциплина, 

самостоятелност и съзнателност“;

• Oбучаващите се в дистанционна форма усещат 

недостиг на практически знания и навици;

• Няма постоянен контрол над обучаващите се;

• Дистанционните програми и курсове не са 

достаточно грамотно разработени и ефективни ;

• Основата е писмената форма на обучение, а тя 

затруднява развиването на комуникативни навици;

• Социалното взаимодействие е сведено до 

минимум 



GOOGLE CLASSROOM (I)

• Настройка (създаване) на клас - за всеки клас се 

създава собствен код (ключ);

• Интеграция с облака Google Drive - за учителя в Google 

Classroom, автоматично в неговия Google диск се 

създава папка “Клас” (Class Drive) с нови (под)папки - за 

всеки създаван клас;

• Организация - учениците в Google Classroom, в 

страницата на техния Google-диск се създава папка 

“Class Drive” с вложени папки за всеки предмет;

• Автоматизация - създаване и разпространяване копия 

на документа за всеки ученик от класа на зададен 

Google-документ: домашна или контролна работа, тест;

• Срокове - създавайки домашна или контролна работа 

учителят може да посочи срока за предаване и скала с 

оценки



Презентация на урок в Google Slides

Поставяне на задачи в края на урока



GOOGLE CLASSROOM (II)

• Работа/Поправка - осигуряване обратна връзка в момента, 

когато ученикът има статус “Прeглед”. При връщане работата 

на ученик, той отново се превключва в състояние “Редакция” 

и може да коригира работата си;

• Удобен преглед - контролиране работата едновременно в 

няколко класа: преподавателите и обучаемите могат да 

виждат всички задания на главния екран на Google 

Classroom;

• Свързаност - преподаватели и обучаеми винаги могат да са 

във връзка, да следят статуса на всяко задание;

• Безопасност - система от затворен тип, в нея не се 

рекламира, а учебните материали и данните на обучаемите не 

се използват за маркетингови цели;

• Мобилност – обучаемите влизат в класната стая чрез 

браузър с устройство с достъп до Интернет (смарт телефони, 

таблети, лаптопи и настолни компютри и разработени 

приложения.



Главен прозорец (меню) на 

преподавател

Проверка на предадени задания

Папка на клас в Google Drive

Папка на клас за домашните работи 

към даден урок



Проверка на знанията с Google 

Forms

Резултати от тест, автоматично събрани в 

Google таблица



LEARNINGAPPS за САМОКОНТРОЛ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Ефективност на прилагането на игровия подход при 
задачите за самоконтрол (при всички възрасти)

• Преподавателите от началното, средното и висшето 
образование много бързо усвоиха нови начини, 
инструменти и среди за преподаване, контрол на 
знанията и оценяване

• За създаване на учебни материали по различни 
дисциплини може да се привличат по-изявени ученици 
или ученици от по-горен курс за реално участие в 
проектно-базирано обучение
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